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Hoofdtribune bestaat 50 jaar

v.v. PaPendrecHt - Op 5 sep-
tember 1964 opende bur-
gemeester Keijzer de over-
dekte zittribune officieel, 
een halve eeuw geleden dus. 
De hoofdtribune heeft in de 

loop der jaren heel wat mee-
gemaakt.
Kampioenschappen van de 
Zondag 1 in de eerste (hoog-
ste) klasse in 1965 en 1970 
alsmede het winnen van 

de districtsbeker in 1985. 
Op de website kunt u meer 
lezen over de historie van 
VV Papendrecht en de uit-
gebreide historie van de ac-
commodatie.

Burgemeester Keijzer opende deze tribune op 5 september 1964.

Team van de week:  
E1 speelt 9x9
v.v. PaPendrecHt - E1 speelt 
dit seizoen 9 tegen 9. Een 
ploeg bestaat uit 8 veldspe-
lers en een keeper. Deze spel-
variant is slechts een paar 
jaar oud en niet bij iedereen 
bekend. Daarom hierbij eni-
ge informatie daarover. 
In de lengte loopt het speel-
veld van zestienmeterlijn tot 
zestienmeterlijn. De totale 
breedte van het speelveld 
is ongeveer 56 meter. Het 
doelgebied van de keeper 
wordt gevormd door de kop 
van het 16-metergebied. Het 
strafschopgebied is 24 meter 
breed en 10 meter diep. De 
achterbal wordt genomen 
vanaf de rand van het straf-
schopgebied. De belijning 
wordt aangegeven met be-
hulp van hoedjes.
Het doel meet 6 bij 2 meter. 
Indien die afmeting niet 
aanwezig is, volstaat een 
doel van 5 bij 2 meter. De 
strafschopstip ligt bij het 

eerste soort doel op 9 meter 
en bij het tweede soort doel 
op 8 meter. Een team mag 
maximaal 3 wissels hebben. 
Er mag voortdurend door 
gewisseld worden.
De buitenspelregel is niet 
van toepassing. Een over-
treding wordt altijd bestraft 
met een directe vrije schop, 
waarbij de tegenstanders op 
minimaal 5 meter afstand 
dienen te staan. Een inworp 
dient op de gebruikelijke 
wijze genomen te worden. 
Foutief genomen inworpen 
moeten worden overgeno-
men. Tijdens de wedstrijd 
kan een speler eenmaal 5 
minuten straftijd krijgen. Bij 
de tweede keer haalt de lei-
der de speler eruit en neemt 
een ander zijn of haar plaats 
in. 
E1 komt uit in de hoofd-
klasse en is veelal in thuis-
wedstrijden om 10:00 uur te 
bewonderen.

De spelvariant 9x9 is slechts een paar jaar oud. Team E1 speelt 
met deze variant op een speelveld van 56 meter.

Wie wint zilveren schoen?
v.v. PaPendrecHt - Met de 
start van de competitie 
begint ook weer een nieu-
we strijd om de Zilveren 
Schoen. Wie wordt de opvol-
ger van Nick Kamerling die 
afgelopen seizoen uitgeroe-
pen werd tot de beste voet-
baller van VV Papendrecht. 
Marcel ter Hoeve en Rutger 
Karelse zijn de enigen die 

de Zilveren Schoen meer 
dan één keer wonnen. Mar-
cel won tweemaal en Rutger 
zegevierde liefst drie keer.
Het rijtje met winnaars be-
vat heel wat illustere na-
men, zoals Jacco Hessing 
(1995), onze huidige Hoofd 
Jeugdopleidingen maar ook 
John den Dunnen (2008) en 
Henk Molenaar (1992).

Spelregelbewijs B-junioren
v.v. PaPendrecHt - Met 
ingang van het seizoen 
2014/2015 moeten de twee-
dejaars B-junioren een spel-
regelbewijs halen. Dit moet 
vóór 1 januari 2015 worden 
behaald. Het kan worden 
verkregen via elektronische 
weg. In september ontvan-
gen alle betrokkenen een 
persoonlijke inlogcode om 

de test te maken. Die is voor-
al gebaseerd op regels die 
nogal eens voor verwarring 
en onbegrip zorgen binnen 
het veld. Er kan geoefend 
worden via de link www.
voetbalmasterz.nl. Deze 
website is vrij toeganke-
lijk voor iedereen en is een 
leuke uitdaging om de eigen 
spelregelkennis is te testen.

Programma 13 
september 
v.v. PaPendrecHt - Papen-
drecht, dat afgelopen zater-
dag in de laatste seconden 
de volle winst pakte, speelt 
uit tegen Piershil. De rood-
witten uit dat dorp wonnen 
hun eerste wedstrijd even-
eens met 1-0, in en tegen Per-
nis. De aftrap op sportpark 
Piershil is om 14:30 uur. 
Het in de eerste klasse de-
buterende Zaterdag 2, heeft 
1 punt overgehouden aan 
hun debuutwedstrijd in de 
reserve 1e klasse. Er werd 
met 4-4 gelijkgespeeld tegen 
Hoek. Dit weekend volgt 
de uitwedstrijd in Zeeland 
tegen Kapelle 2, om 14:30 
op sportpark Het Groene 
Woud.
De volgende elftallen spelen 
thuis: 10:00 Papendrecht 
MP1 – EBOH MP1, 10:30 
Papendrecht C1 – Peursum 
C1, 12:30 Papendrecht VR1 
– Peursum VR1, 14:30 Pa-
pendrecht A1 – EBOH A1
Het volledige programma 
staat op www.vvpapen-
drecht.nl


